Woensdag 6 februari 2019

Spelletjesochtend
Afgelopen week was er een speciale Spelletjesochtend waarbij leerlingen uit groep 7/8 een klein half
uurtje spelletjes deden met onze kleuters. De bedoeling hiervan is het samenwerken/samenspelen te
bevorderen, maar ook het aanleren van spelregels én hoe je daarmee om moet gaan. Het was een heel
leuke en leerzame activiteit die we geregeld laten terug komen.

Groepsverkleining
We verkeren in de verheugende omstandigheid dat onze kleutergroep geregeld uitgebreid wordt met
weer nieuwe ‘Toermalijntjes’.
Om die reden gaan we onze kleutergroep opdelen. Dit zal gebeuren op de ‘lange’ dagen, dus de
maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf ná de Voorjaarsvakantie zullen onze groepen 1 en 2 gesplitst
worden. De leerlingen van groep 2 blijven bij juf Rianne/juf Annemarie. De kinderen van groep 1 worden
dan opgevangen in het lokaal naast onze kleutergroep. Hier zal onze nieuwe collega Mw. Irene Rune
de leiding hebben.
We hopen dat dit voor iedereen een fijne situatie wordt waarbij voldoende aandacht voor iedere leerling
is gewaarborgd. Irene zal de komende dagen gebruiken om onze school te leren kennen en kennis te
maken met de ouders. We wensen juf Irene veel succes op De Toermalijn!
Terugkommiddag verplaatst
Op onze Schoolkalender staat voor donderdag 7 februari de Terugkommiddag voor onze groep 8 van
vorig schooljaar gepland. Deze is echter verplaatst naar dodnerdag 28 februari van 19.30 – 20.30 uur.
De betreffende oud-leerlingen worden per brief uitgenodigd. Tijdens dit Terugkommoment kunnen zij
met hun oudklasgenoten gezellig bijpraten én wij horen dan graag hoe de overgang naar het
Voortgezet Onderwijs is verlopen. Op die manier kunnen wij ons wellicht verbeteren en er zo voor
zorgen dat de overgang van onze school naar een school voor Voortgezet Onderwijs nóg beter
verloopt.
Emailadressen team
Het team van De Toermalijn is ook te bereiken per email:
Minze.boltje@stichtingopkop.nl
Annemarie.borst@stichtingopkop.nl
Rianne.coenraadts@stichtingopkop.nl
Peter.vandalfsen@stichtingopkop.nl

Hilco.degraaf@stichtingopkop.nl
Henk.Kok@stichtingopkop.nl
Jeroen.palsma@stichtingop.nl
Erna.deroo@stichtingopkop.nl
Adelien.vaessen@stichtingopkop.nl
Dorine.Zwaneveld@stichtingopkop.nl
Ziekmeldingen niet per email, maar graag per telefoon (038-4773135)
Nieuw Toermalijntje
In groep 1 mochten we deze week een nieuw “Toermalijntje’ verwelkomen:
Romy Boshuis. Veel plezier en succes op De Toermalijn!
Bericht van de Ouderraad (h)
In December is aan de leerlingen een brief voor de vrijwillige ouderbijdrage meegegeven. Veel ouders
hebben inmiddels aangegeven welke bijdrage zij voor de diverse activiteiten willen geven en hebben de
bijdrage naar de rekening van de Ouderraad overgemaakt.
Bij deze nieuwsbrief is nogmaals het formulier toegevoegd.
Alvast hartelijk bedankt.
w.g. Arnoud Helbig, penningmeester St. Ouderraad De Toermalijn
Inschrijfformulieren (h)
Sinds enkele jaren heeft de Rijksoverheid een aantal verplichte formulieren ingevoerd voor de
inschrijving op een basisschool. Van een aantal kinderen blijkt bij een interne controle één formulier te
ontbreken. Graag verzoeken wij de betreffende ouders dit formulier alsnog in te vullen. Wij hebben het
formulier al zoveel mogelijk ingevuld. In de meeste gevallen hoeven er alleen nog maar handtekeningen
geplaatst te worden. De formulieren worden in een gesloten enveloppe verstrekt en graag zien we de
formulieren compleet ingevuld weer terug op school. Alvast bedankt voor de medewerking.
Belangrijke data
Vrijdag 8
Speelgoedochtend (gr. 1-2)
11.00 uur Klassenshow gr. 5
Maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14
10-minutengesprekken
Vrijdag 15
Groep 1-4 vrij
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 25
20.00 uur vergadering Medezeggenschapsraad

